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Kokous 12.2.2019 
 
 Hoitokunnan järjestäytyminen, toimihenkilöt ja edustaja maanmittaustoimituksissa 

Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Raisio ja varapuheenjohtajaksi Hannu 
Puska. 

  Hoitokunnan sihteeriksi/rahastonhoitajaksi valittiin Timo Raisio. 
Hoitokunnan edustajaksi maanmittaustoimituksiin valittiin puheenjohtaja ja tarvittaessa 
muukin hoitokunnan jäsen voi edustaa hoitokuntaa toimituksissa. 

 Vuoden 2019 avustusten hakeminen 
Avustukset julistetaan haettavaksi 11.3.2019 mennessä viime vuonna toteutetulla 
tavalla. Hoitokunta tekee päätökset avustuksista ehdollisina ja ne vahvistetaan kevään 
yleisen kokouksen jälkeen, jossa hyväksytään talousarvio. 

 Lunastukset 2018 ja metsästyskortti tilitykset 
  Käytiin läpi tilanteet ja myönnettiin yhdelle lunastuksen maksulle lisäaikaa. 
 Jääskänjärven säännöstelyn muutos ja järven kunnostus 

Päätettiin suostua uuteen suostumukseen, josta on poistettu velvollisuus sitoutua 
tulevien omistajien puolesta ehtoihin. 

 Ilmoitusasiat ja muut asiat 
Käytiin läpi kokoukset, joihin on osallistuttu ja tulleet tiedoksiannot ja hyväksytyt 
ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset. 
Kaidesjärven hallintopakkohakemukseen padon purkamiseksi on tullut päätös, jossa 
vastaajia velvoitettiin hakemaan vesioikeuden lupa padolle. 
Kalatalousalueen hallitukseen esitetään Mika Pihlajamäkeä, Pasi Huhtalaa ja Matti 
Hautakorpea. 

  Hoitokunnalla on kaksi 100000€ määräaikaista tiliä. 
 
 
Kokous 14.3.2019 
 
 Vuoden 2019 vuosikokouksen ajankohta, paikka ja puheenjohtaja 

Päätettiin pitää kokous kaupungintalon valtuustosalissa torstaina 25.4.2019 klo 9 alkaen 
ja puheenjohtajaksi on alustavasti suostunut Kimmo Toivola. 

 Vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus, palkkiot 
  Käsiteltiin ja tehtiin ehdotukset vuosikokoukselle. 
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 Avustukset 2019 
  Käsiteltiin määräaikaan mennessä tulleet 5 hakemusta. 

Hakemukset: Alavudenjärven Kalastusseura ry, Niinimaan Kalastusseura ry, 
Sapsalammin Kalastusseura ry, Sydänmaan Kalastusseura ry ja Yhtenäinen Sapsalampi 
kaikille ry. 
Tehtiin ehdolliset päätökset yhteensä 19770 euroa, jotka vahvistuvat jos vuosikokous 
hyväksyy esitetyn talousarvion. 

 Tulo- ja menoarvio 2019 ja vuosikokoukselle esitettävät sääntöjen mukaiset asiat 
  Käsiteltiin asiat ja tehtiin vuosikokoukselle esitykset. 
 Käsiteltiin muut vuosikokoukselle esitettävät asiat 
  Kokous valitsee kaksi ehdokasta kalatalousalueen hallitukseen. 
 Ilmoitusasiat ja muut asiat 

Lapuanjoen kalatalousalueen hallitukseen tuli valituksi Mika Pihlajamäki. Jatkossa 
Alavuden, Töysän ja Kuortaneen osakaskunnilla on keskinäinen sopimus, jonka mukaan 
yhdellä osakaskunnista on kaksi edustajaa ja muilla yksi edustaja, ensi vuonna 
Alavudella on kaksi edustajaa. 
Käytiin läpi kokoukset joihin on osallistuttu ja tulleet tiedoksiannot ja hyväksytyt 
ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset. 

 
 
Kokous 25.04.2019 
 
Hoitokunnan järjestäytyminen, toimihenkilöt ja edustaja maanmittaustoimituksissa 
 Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Raisio ja varapuheenjohtajaksi Hannu Puska. 
 Hoitokunnan sihteeriksi/rahastonhoitajaksi valittiin Timo Raisio. 

Hoitokunnan edustajaksi maanmittaustoimituksiin valittiin puheenjohtaja ja tarvittaessa 
muukin hoitokunnan jäsen voi edustaa hoitokuntaa toimituksissa, voidaan käyttää 
tarvittaessa myös ulkopuolista asintuntijaa. 

Vuosikokouksen päätös talous- ja menoarviosta => sovitaan avustuksista 
Päätettiin että aikaisemmin myönnetyt avustukset laitetaan jakoon oheisen yhteenvedon 
mukaan. Hakuajan jälkeen tulleen hakemuksen osalta pyydetään hakijaa tekemään 
lisäselvityksiä ja myöhemmin katsotaan miten hakemuksen kanssa menetellään. 
Lisäselvityksinä pyydetään selvitystä hakesuunnitelmasta ja sopimuksista läjityspaikoista, 
kokonaisuuden rahoituksesta (käyttö- ja korjauskustannukset jatkossa), hoitokunnan 
ehtona laitteen hankinnan rahoituksesta tarkempi selvitys (omarahoitusosuuden sisältö, 
onko se velka vai jo sovitut maksuosuudet) ja hoitokunta esittää että laitehankintaan pitäisi 
löytää myös kolmas jakaja niin että riski hankkeesta jakaantuisi useammalle osapuolelle. 

Ilmoitusasiat ja muut asiat 
 Vesiensuojelun tehostamisohjelman esittelyssä ei ollut hoitokunnan edustajaa. 

Johtoalueen käyttösopimus tehty Carunan kanssa veteen laskettavaista kaapeleista 
Kuorasjärvellä. 
Iso-Allasjärven ja Vähä-Allasjärven säännöstelyn muutamisen ja kunnostamisen kuulutus 
nähtävänä Alavuden kaupungintalolla (valitusaika päättyy 13.5.2019). 
Yhtenäinen Sapsalampi kaikille ry:n lupahakemus siltarummun rakentamisesta on ollut 
nähtävänä ja valitusaika on päättynyt 18.4.2019. 

 
 
Kokous 15.11.2019 
 
 Sijoitustalletukset 



 

3 
 

Päätettiin, että tehdään vuoden jatko molemmille talletuksille mahdollisimman isolla 
korolla.  

 Kalatalousalue 
Alavuden-Töysän-Kuortaneen kalastusalueen toiminta on päättynyt ja toimintaa jatkaa 
Lapuanjoen kalatalousalue. 

 Valitus Sapsalmmin vesiliikenteen nopeusrajoitukseen 
Valitus on hylätty ja nopeusrajoitus on voimassa. 

 Lunastukset, lohkomiset, avustukset, metsästyskorttivarat ja muut asiat 
Käytiin läpi maksetut avustukset, tulleet mesästyskorttivarat, lunastukset, lohkomiset ja 
kokoukset, joihin on osallistuttu sekä tulleet tiedoksiannot ja hyväksytyt 
ruoppaushakemukset ja muut vastaavat hakemukset. 


